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Deskorolka Fishka Fishskateboards
Classic Oldschool
Cena

179,00 zł

Cena poprzednia

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

fsh2101

Producent

FishSkateboards

Opis produktu
Fish Reaktywacja to ekscytujący powrót pojawiających się w połowie lat 70' deskorolek z tworzyw sztucznych, które były
jednymi z najlepszych i stylowych desek na całym świecie.
Wszyscy pamiętamy Rollery, Mercedesy, Rybki - różnokolorowe deski na których jeździło pokolenie lat 70 i 80-tych.
Fishka jest odmianą typowej, klasycznej deskorolki. Tym co wyróżnia ją na tle innych desek są miękkie kółka oraz odpowiednio
wyprofilowany deck, dzięki którym deskorolka idealnie nadaje się do jazdy po chodnikach, skwerach, placach i innych
miejskich przestrzeniach.
Choć na Fishce nie wykonamy skomplikowanych trików, to jednak pomoże nam ona łatwo dotrzeć do szkoły, pracy, czy
miejsce spotkania z przyjaciółmi. Jej podstawową zaletą jest możliwość sprawnej oraz szybkiej jazdy. Fishka ma 56 cm
długości, dzięki czemu jest bardzo zwrotna. Duże i miękkie kółka, pozwalają jej nieźle radzić sobie z wybojami, czy różnymi
nierównościami podłoża. Fishka jest bardzo lekka (1,8 kg) i niezmiernie poręczna. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom z
łatwością zmieści się do plecaka, torby sportowej, czy walizki. To co odróżnia ją od innych deskorolek, to fakt, że nie posiada
gripu, czyli papieru ściernego ułatwiającego utrzymanie się na desce. Grip został zastąpiony specjalnie przystosowanym
bieżnikiem, zapobiegającym ślizganiu się stopy po decku.

Oferowane przez nas deskorolki to produkty najwyższej jakości, wykonane z dbałością o każdy detal. Kupując oryginalną
Fishkę możesz mieć pewność, że będzie Ci ona służyć przez wiele lat.
Fishki nie znają granic wieku i świetnie nadają się dla wszystkich amatorów deskorolek, niezależnie od wieku i umiejętności.
Dane techniczne:

Długość blatu: 22”/56,6 cm
Szerokość blatu: 6”/15 cm
Trucki: 3”/ 8 cm
Łożyska: ABEC 11
Kółka: 59 mm 78A
Waga: 1,8 kg

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

